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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 150 000 til innovasjonskonkurransen Gnist. 

2. Beløpet tilsvarer Lebesbys egenandel i prosjektet, og skal gå til én av vinnerne i runde 

1 av innovasjonskonkurransen. 

3. Beløpet utbetales til Design og Arkitektur Norge (DOGA) ihht. samarbeidsavtale, og 

belastes konto 1145 Fellesutgifter. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad 

Samarbeidsavtale mellom Lebesby kommune og Design og Arkitektur Norge (DOGA) 

Konkurranseprogram, herunder også oppsummering av visjonsverksted 

  

 

Faktaopplysning: 

Lebesby søkte på slutten av 2020 om å bli tatt opp i innovasjonsprogrammet Gnist. Dette ble 

gjort etter en orientering i formannskapet 19. november 2020, hvorpå administrasjonen ble 

oppfordret til å søke. 

 

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye 

samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og 

tilpasningsdyktige lokalsamfunn. Gnist-programmet tar utgangspunkt i konkrete utfordringer 

knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, og tilbyr utvalgte kommuner hjelp og 

kompetanse for å legge til rette for en prosess som bidrar til utviklingen av innovative og 

helhetlige løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. 

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon 

Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab. 

 

Deltakelse i Gnistprogrammet innebærer ifølge DOGA følgende muligheter og forpliktelser 

for en kommune: 

 

Muligheter: 

Hjelp og støtte gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god 

stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling. 

Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn 

og behov. 

Mulighet for å utvikle og teste ut nye metoder og samarbeidskonstellasjoner for mer 

innovative, helhetlige og langsiktige løsninger. 

Tilgang til et omfattende nettverk, hvor man også når ut til aktører som man kanskje ellers 

ikke er vant til å samarbeide med. 



150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse hos 

næringslivsaktører for videreutvikling av innovative og holistiske løsningsforslag. 

Synlighet og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner. 

Hjelp til identifisering av relevante virkemiddel/støtteordninger for realisering av 

løsningsforslag. 

 

Forpliktelser: 

Utpeke prosjektleder/ kontaktperson for hele konkurranseforløpet. 

Stiller med representanter fra minimum to avdelinger i kommunen (plan og næring) på tre 

workshops knyttet til innovasjonskonkurransen i perioden januar-juni 2021. 

Kobler på fylkeskommunen (plan og næring) som støttespiller i innovasjonskonkurransen. 

Gjennomfører en prosess for innbyggerinvolvering basert på innspill fra DOGA og 

samarbeidspartnere. 

Identifiserer og engasjerer lokale næringslivsaktører og andre relevante aktører. 

Innleder en dialog med teamet bak vinnerløsningen om en eventuell 

anskaffelse/implementering. 

Stiller med 150.000 kr – alene eller i spleiselag med fylkeskommunen – til næringslivsaktører 

for videreutvikling av innovative, tverrfaglige og holistiske løsningsforslag. 

 

42 kommuner søkte om deltakelse i Gnistprogrammet, og Lebesby var én av tre kommuner 

som ble plukket ut. I søknaden tok vi utgangspunkt i fraflytting som utfordring, men vi valgte 

en utradisjonell vinkling: er det slik at de som flytter ut av kommunen er en tapt ressurs, eller 

kan vi finne nye måter å samhandle med disse på, som gjør at kommunen og utflyttede kan 

ha en gjensidig nytte av hverandre? 

I juryens begrunnelse het det følgende: 

Fraflytting er en kritisk problemstilling for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på 

utfordringen fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre 

utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning. 

Vi ble også utfordret til å se videre på problemstillingen, og vurdere å utvide målgruppen fra 

unge utflyttere, til også å gjelde unge og arbeidsinnvandrere som bor i kommunen. 

 

Siden prosjektets oppstart i januar har vi gjennomført følgende aktiviteter: 

- Januar: Oppstartsmøte med DOGA og Nordic Edge, drøfting rundt problemstilling og 

tidsplan i prosjektet 

- Februar: Oppstartssamling med samarbeidspartnere og følgekommuner (andre 

kommuner som har samme utfordring som oss, som er invitert til å følge prosjektet), 

drøfting av problemstilling 

- Mars: Felles samling for de tre Gnistkommunene, fremlegg av prosjektutfordringer 

- Mars: Digitalt fremtids-/visjonsverksted, innspill fra 30 representanter for 

målgruppene 

- Mars: Utarbeiding og lansering av konkurranseprogram 

- April: Digitalt samskapingsverksted med potensielle løsningsleverandører 

 

 

 

Innovasjonskonkurransen ble lansert 25. mars, og foregår i to omganger: 

Del 1 er åpen for alle (bedrifter, enkeltpersonforetak, startups, sosiale entreprenører og 

frivillige organisasjoner) med nyskapende, kreative og spennende løsningsforslag. 

Leveringsfrist er 07.06.2021. En jury, bestående av representanter fra samarbeidspartnere og 



Lebesby kommune, vil plukke ut to finalister, som kvalifiserer seg til del 2. Kommunens 

jurymedlemmer er Hege Johansen og Toril Svendsen.  

 

I tillegg er det etablert følgende innbyggerpanel som vil være med å vurdere 

løsningsforslagene: 

  

Anna Julie Wallenius 

Kåre Johan Teigen 

Siv Irene Bøgeberg 

Celina Rødbotten 

Lars Grøvlen 

Aina Abelone Nygård 

Minavere Aliu Bushi 

 

De to finalistene premieres med 150 000 hver, for å videreutvikle løsningsforslagene basert 

på innspill fra juryen og innbyggerpanelet. DOGA stiller med 150 000, mens Lebesby 

kommune stiller med tilsvarende beløp. Leveringsfrist for endelige løsningsforslag er 

06.09.2021, og vinneren vil bli offentliggjort på Nordic Edge Expo i september 2021. 

 

Deltakelse i Gnistprogrammet innebærer altså blant annet at kommunen må stille med 150 

000 kroner til innovasjonskonkurransen. Vi kontaktet Troms og Finnmark fylkeskommune i 

april, vedrørende eventuell samfinansiering. Svaret var at fylkeskommunen bidrar på andre 

måter i prosjektet, blant annet ved å stille to deltakere i verksteder og samlinger, samt 

medfinansiering av følgeforskning i Gnistprosjektet. Da dette prosjektet ikke er initiert av 

fylkeskommunen, mener de videre at det ikke er naturlig for dem å gå inn med mer midler i 

prosjektet. 

 

Vurdering: 

Gjennom vår deltakelse i Gnistprogrammet har Lebesby kommune forpliktet seg til å stille 

med 150 000 kroner. Ifølge samarbeidsavtalen med DOGA skal kommunen utbetale beløpet 

til DOGA innen 31. mai 2021, og DOGA vil utbetale beløpet til én av vinnerne av runde 1 i 

innovasjonskonkurransen. 

Vi har tidligere signalisert at en samfinansiering med fylkeskommunen kunne være en 

mulighet, men med fylkeskommunens nei innstiller rådmannen derfor på at kommunen bidrar 

med hele beløpet selv. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Konsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


